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COVID-19 JULHO SEGUE COM PERCENTUAL MAIOR DE AUMENTO DE CASOS E MORTES NA COMPARAÇÃO COM JUNHO, QUE BATEU OS RECORDES

pandemia está

avançando

Coronavírus segue em franca aceleração na RMVale e bate novos recordes negativos em
julho, com mais infectados e mortes por Covid-19; não haverá aumento da flexibilização
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Não há qualquer indício de que
o novo coronavírus vai entrar
em rota de declínio no Vale do
Paraíba, como tem ocorrido
na capital e outros municípios
da Região Metropolitana de
São Paulo.
A doença segue batendo novos recordes em julho, na RMVale, depois de passar pelo
pior mês da pandemia até o
momento, em junho.
Se a média de crescimento
dos primeiros dias do mês for
mantida, a região chegará ao
final de julho batendo novos
recordes negativos da doença.
Nos primeiros 10 dias de julho, o Vale acumula mais de
9.530 diagnósticos positivos
para o novo coronavírus, com
340 mortes.
O total de novos casos diários passou de 2.450 nesse
período contra 2.083 positivos
nos 10 últimos dias de junho, o
que mostra que a epidemia segue avançando na região.
A análise das mortes por Covid-19 mostra um quadro ainda mais assustador. Entre 1º e
10 de julho, a região acumula
94 óbitos em decorrência da
doença, contra 52 nos últimos
10 dias do mês anterior.
“O interior tem várias regiões
com resultados importantes e
83% da população paulista está
nas fases amarela e laranja do
Plano São Paulo, que vem dando resultados importantes”,
disse Marco Vinholi, secretário
estadual de Desenvolvimento
Regional.
Ele acrescentou que regiões
do estado ainda merecem
atenção redobrada, como
Campinas, Ribeirão Preto,
Franca e Araçatuba, que foram

mantidas na fase vermelha do
plano, sem permitir flexibilização ou reaberturas.
“Regiões que seguem na fase
vermelha estão tendo investimento do governo para aumentar a capacidade hospitalar”, afirmou Vinholi.
10 MIL CASOS.

Registrando 1.000 novos
casos a cada cinco dias,
em média, o Vale deve
ultrapassar a barreira
dos 10 mil diagnósticos positivos de
Covid-19 no início
da semana (leia
mais sobre a evolução da doença
no Documento
OVALE).
Com isso, o
número de pessoas infectadas
com o novo
coronavírus
será superior à
população de
13 cidades da
região.
Esse patamar
de 9.000 casos
confirmados já
foi superada na
quarta-feira (8),
de acordo com boletins epidemiológicos das prefeituras.
Na sexta-feira
(10), a região registrava mais de
9.535 casos confirmados e 340
mortes, além
de mais de
5.800 casos e
62 mortes em
análise.
Sem qualquer sinal de
redução, a
Covid-19 vem
aumentando
exponencial-

